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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 26/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 30 του μήνα Δεκεμβρίου  του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  «δ ι α  τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς » 
συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  ύστερα από 
την με αριθ. πρωτ. 11470/23-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 
και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς 
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 
6 του Ν. 4172/2013. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 19 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  11. Βλάχος Αθαν. 

2. Μητσογιάννης νικ.  12. Καραναστάσης Αθανάσιος 

3. Σίμος Βασ.  13. Κωστή Μαρία   

4. Ζαρδούκας Κων.  14. Χαδουλός Κων. 

5. Κρικώνης Χρ.  15. Κολλάτος Κων/νος 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  16.  Αργυρίου Ιωάννης   

7. Γκανάτσιος Ζήσης   17. Κοντογιάννης Ιωα. 

8. Νικολάου Γεώργιος  18. Ανδρέου Νικ. 

9. Μαϊμάρης Δημ.  19. Διψάνας Αχιλλεύς 

10. Κακαγιάννης Χρ.  
 

 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 8 ) 

1. Τόπη - Σαΐτη Ζωή   5. Σαΐτης Αστέριος 

2. Ντόντος Γεωργ.     6. Τσούγιας Χρήστος 

3. Ζησάκη Ξανθή   7. Καρατέγος Μιχάλης 

4. Τσεργάς Κων/νος  8. Νταναβάρα Αργυρή 
Αν και νόμιμα κληθέντες 

 

 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος,  
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης,  ύστερα από την διαπίστωση  
ύπαρξης  απαρτίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το 1ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (1ο) «Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης ΦΟΔΣΑ ΠΕ Λάρισας, 
οικονομικού έτους 2021» 
Αριθμός   Απόφασης ( 139) 
  
 Το θέμα εισηγήθηκε ο δήμαρχος κ. Μανώλης Γεώργιος. 
 



Σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/2019 ΚΥΑ, οι ΦοΔΣΑ υποχρεούνται να καταρτίζουν 
και εφαρμόζουν από 01/01/2020 Κανονισμό Τιμολόγησης, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την 
ιεράρχηση των αποβλήτων με σκοπό να ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται δράσεις των 
Δήμων στις υψηλότερες βαθμίδες της ιεράρχησης των αποβλήτων έναντι της υγειονομικής 
ταφής.  
Ο Κανονισμός Τιμολόγησης προσδιορίζει την ετήσια εισφορά των Δήμων – μελών του ΦοΔΣΑ 
ΠΕ Λάρισας για την πλήρη ανάκτηση του ετήσιου κόστους διαχείρισής (ΕΚΔ) του. Για τον 
καθορισμό του ετήσιου κόστους διαχείρισης συνυπολογίζονται οι πόροι του οικείου ΦοΔΣΑ.  
Ο υπολογισμός του κόστους κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας γίνεται βάσει μίας ενιαίας τιμής 
αναφοράς (ΕΤΑ), εκφρασμένης σε €/tn, πολλαπλασιαζόμενης με το συντελεστή διαβάθμισης 
και τις ποσότητες των αποβλήτων για τις οποίες κάθε Δήμος λαμβάνει την εκάστοτε υπηρεσία. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και 
Κοινοτήτων Ν. Λάρισας με την αριθ. 16991/15.12.2020 επιστολή προς τους Δημάρχους, 
κοινοποίησε προς γνωμοδότηση, το Σχέδιο του Κανονισμού Τιμολόγησης  του ΦοΔΣΑ, για το 
οικονομικό έτος 2021  
 
Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος είπε: «….. σύμφωνα με την η οικονομοτεχνική μελέτη-εισήγηση από 
αρμοδίους υπαλλήλους του ΦΟΔΣΑ προκύπτει ότι πρέπει για το 2021, να αυξηθούν τα τέλη που 
πληρώνει ο κάθε Δήμος στο ΦΟΔΣΑ.  Η πρόταση είναι, από τις 73.000 ευρώ που πληρώνει ο 
Δήμος μας τώρα, να πάμε χωρίς το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι υποχρεωτικό να το 
εισπράττει ο ΦΟΔΣΑ από τους δήμους και εμείς να πληρώνουμε, λόγω της διαχείρισης των 
απορριμμάτων. Το ποσό, χωρίς το περιβαλλοντικό τέλος, είναι γύρω στις 125.000 ευρώ από τις 
73.000 που πληρώναμε. Ναι, το περιβαλλοντικό τέλος, θα φτάσουμε στις 174.000 ευρώ.  
Να σας θυμίσω, για την ιστορία, αν και ο κύριος Κολλάτος πρέπει να το ξέρει αυτό, γιατί έκανε 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του πρώην ΦΟΣΔΑ, ότι οι δήμοι χρωστάνε μέχρι το έτος 
2012 700.000 ευρώ. Η πρόταση η δική μου ήταν, να μην πάμε σε καμία αύξηση, να 
προσπαθήσουμε να πληρωθεί αυτό το ποσό των 700.000, γιατί πραγματικά οι δήμοι το 
χρωστάνε, και να πάμε σε μία αύξηση, αργότερα, εφόσον εισπραχθεί αυτό το ποσό (εφάπαξ ή 
με δόσεις) που μπορεί να γίνει και να έχουμε μία ομαλή εξέλιξη του ΦΟΔΣΑ.  Έτσι, η πρότασή 
μου είναι να μην αποδεχτούμε αυτή την οικονομοτεχνική μελέτη των υπηρεσιακών 
παραγόντων  του ΦΟΣΔΑ και θα προσπαθήσουμε να την αλλάξουμε ως προς το περιβαλλοντικό 
τέλος. Κανένας φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων δεν έχει πάρει απόφαση για να το 
εντάξει στην πληρωμή του, οπότε ούτε εμείς συζητάμε γι’ αυτό το τέλος. Συζητάμε μόνο για το 
τέλος διαχείρισης των απορριμμάτων το οποίο, σας είπα, από τα 14 ευρώ ευρώ ο τόνος πάει 
στα 22,50. …… 
Καταλαβαίνετε ότι είναι μία μεγάλη αύξηση για κάθε δήμο, δεν μιλάω φυσικά για το Δήμο 
Λαρισαίων ο οποίος έχει τους περισσότερους τόνους, αλλά και για μας δεν είναι ένα 
ευκαταφρόνητο έτσι ποσό να το περάσουμε, για να μπορέσουμε να το αφομοιώσουμε.  
Γι αυτό η πρότασή μου είναι να μην δεχτούμε καμία, προς το παρόν αύξηση, να γίνει εξυγίανση 
του ΦΟΔΣΑ, να προσπαθήσουμε να πληρωθούν αυτές οι 700.000 ευρώ που χρωστάνε οι δήμοι 
και από

 

εκεί και πέρα, αν υπάρχει ανάγκη κάποιας μικρής αύξησης ανά τόνο, αυτό θα το 
συζητήσουμε». 
 
 Και κάλεσε το ΔΣ ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τα άρθρα 225-247 του Ν. 455/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
3. Την ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/2019 ΚΥΑ 
4. Το άρθρο 55 του Ν. 4609/2019 
5. Το άρθρο 13 του Ν. 4625/2019 



6. Το άρθρο 231 του Ν. 4635/2019 
7. Το με αριθμ. πρωτ. 16991/15-12-2020 έγγραφο του Ενιαίου Συνδέσμου Στερεών 

Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Ν. Λάρισας. 
8. Το υπολογιστικό εργαλείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2 σενάρια) 
9. Την από 14-12-2020 εισήγηση περί διαβούλευσης και έγκρισης του Σχεδίου Κανονισμού 

Τιμολόγησης του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας για το 2021 
10. Την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  

 
 Γνωμοδοτεί   ΑΑ ΡΡ ΝΝ ΗΗ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ  επί του Σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης του ΦοΔΣΑ ΠΕ 

Λάρισας για το έτος 2021,  όπως αυτό έχει αποσταλεί από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 139/2020 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

 Κυρίτσης Γεώργιος 


